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SKAL VI VÆRE BANGE FOR ET KINA, DER  
OPRUSTER? 
 
 
Bertel Heurlin: Jean Monnet Professor, Institut for Statskundskab, KU, Director of China Security 
Studies, Centre for Military Studies, UCPH, Co-Founder og Co-Chair af UCPH´s Kina-tænketank, 
ThinkChina.dk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I denne ThinkChina.dk Analyse undersøger Bertel Heurlin, om vi skal være bange for et Kina, 
der opruster sit militær. Han konkluderer, at det for det første er naturligt og indlysende, at Kina 
øger sine væbnede styrker i takt med sin økonomiske udvikling og styrke. For det andet 
konkluderer han, at Kina trods dets rigdom og styrke, også er sårbart og omringet af stærke, 
indtrængende magter og at Kina samtidig er optaget af indre trusler, som terrorisme, separatisme 
og fundamentalisme samt politiske revolutioner. For det tredje, er der stadig et stykke vej før 
Kina når vestlige militærstandarder. PLA har omfattende problemer med sin struktur, ledelse, 
træning, management og gennemførelsen af IT i alle systemer og organisationer. Og ikke mindst 
har Kina ingen nyere militær erfaring. Hans grundlæggende konklusionen er, at vi ikke skal være 
bange for Kina og at Kina ikke har nogle strategiske aggressive hensigter. Kina ønsker for alt i 
verden fred for at bevare sin særlige nuværende økonomisk set gunstige globale position. 
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Skal vi være bange for et Kina, 
der opruster?  
 
Af Bertel Heurlin 
 
Introduktion: Kina opruster. Der kommer 
advarsler alle steder fra. USA er dybt 
bekymret. I den nyeste amerikanske nationale 
sikkerhedsstrategi og den efterfølgende 
forsvarsstrategi fra januar 2018, beskrives 
Kina som en alvorlig konkurrent og som en 
militær modstander. Kina betragtes som 
verdens næst stærkeste stat militæret set.  
Der tales blandt eksperter om globaliseringen 
af Kinas væbnede styrker. Økonomisk er Kina 
en global magt. Vil Kina blive en global 
militærmagt? 
 
Det internationale Institut for Strategiske 
Studier i London fastslår i sin nyeste udgave 
af The Military Balance 2018, at Kina i de 
seneste år er blevet en ”global military 
innovator” og på den måde ikke bare nøjes 
med at nå op på siden af Vestens militære 
overlegenhed.  Kina pirker til kernen af 
USA’s globale position, nemlig at være den 
militær-teknologiske frontløber. Kina har i de 
sidste 10 år mere end fordoblet sit militære 
budget, som nu nærmer sig en tredjedel af det 
amerikanske. Kina har ambition om at arbejde 
på at få et militær af verdensklasse. 
 
Og Kina lægger ikke skjul på sit stadig 
stærkere militær. Da Deng Xiaoping begyndte 
sin åbning mod vesten i 1978 og indførte en 
socialisme med kinesiske – i realiteten 
kapitalistiske –karakteristika var strategien 
at ”sætte sit lys under en skæppe og se tiden 
an”. Den strategi er helt forbi: nu skilter Kina 
markant med sin militære styrke. Ved det, 
som må betragtes som verdens hidtil største 
og mest imponerende militærparade – afholdt 
i anledning af PLA- Folkets befrielseshærs 90 
årsdag sidste efterår - rullede det nyeste og 
mest avancerede militære isenkram hen over 
stepperne i provinsen Ydre Mongoliet i 

tilsyneladende uendelige rækker med en 
synlig stolt Xi Jinping i spidsen. Det var en 
gigantisk manifestation. Det var 
kulminationen af en række store 
militærparader som indledtes med en massiv 
fejring af 70-året for sejren over Japan i 1945. 
Xi Jinping udtalte i oktober 2017 at ”først 
stod Kina frem, så blev det rigt og nu er det 
stærkt.” 
 
Kina er blevet militært stærkt på flere måder. 
I 2015 besluttede Xi Jinping, at nu skulle man 
iværksætte den hidtil største organisatoriske 
ændring i PLAs historie. Den pågår nu og skal 
være afsluttet i 2020. Den skaber omfattende 
uro og frustration i forsvaret.  
 
Forud var gået beslutningen om en ny 
national sikkerhedsstrategi i 2015. Dernæst 
introduktionen af den første officielle 
kinesiske militære strategi. Under paraden, 
som fejrede 1945-sejren, annoncerede 
præsident Xi, at PLA skulle reduceres med 
300.000 mand, den største reduktion 
nogensinde. Formålet var at svække det 
militære bureaukrati og styrke kampkraften. 
Fra årsskiftet 2016 kom de meget omfattende 
reformer slag i slag. Helt afgørende var, at de 
tidligere syv militære regioner, som var ledet 
af hærgeneraler med omfattende autonomi og 
som i stort omfang fungerede som personlige 
militære baronier, blev afløst af 5 ”Theater 
commands” som skulle fungere som operative 
enheder, hvor der ikke var forskel på freds- og 
krigsorganisation og som var ”joint 
commands”, hvor de nu fem værn skulle 
samarbejde. 
 
 Også afgørende var, at der skabtes en række 
– i alt 15 departementer- som skulle tage sig 
af funktionelle forhold, støttestrukturer, som 
logistik, træning, mobilisering, teknologi, 
herunder bl.a. et joint staff department og ikke 
mindst en kommission for disciplin, som skal 
tage sig af PLAs svøbe nr. et, korruption. Der 
blev skabt hovedkvarterer for de fem værn, 
som primært skulle have funktionelle 
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støttefunktioner. Helt centralt var, at PLA skal 
være klar til krig, og at krigene skal vindes. 
Lige så vigtigt er det at leve op til den nye 
form for tænkning om krige.  Det betyder, at 
man nu har fem værn og at disse værn er 
ligestillede. Før reformen havde hæren en 
fortrinsstilling, ikke alene organisatorisk, men 
også i praksis i den øverste militære ledelse. 
De fem værn skal integreres. Operativt skal 
der tænkes i ”joint forces”. Prioritetsmæssigt 
skal der satses på de højteknologiske værn, 
luftvåbnet, flåden og missilstyrkerne, 
omfattende atomslagstyrken og som nu spiller 
en afgørende rolle i udviklingen af nye og 
langtrækkende taktiske missiler. Dertil et nyt 
værn Strategic Support Force.  Dette seneste 
værn, som er under udvikling, skal omfatte 
efterretning, cyberwar, terrorbekæmpelse, 
space, teknologisk udvikling og andre former 
for nyere krigsførelser. Hvor kommer alle 
disse reformer fra, og hvorfor skal de 
gennemføres så hurtigt, effektivt og uden den 
store forberedelse? 
  
Den kinesiske ledelse har givet set skriften på 
væggen og omhyggeligt læst den politiske og 
militære udvikling globalt. PLAs tunge, 
bureaukratiske og dysfunktionelle 
organisation har længe skulle ændres. Nu er 
det tvingende nødvendigt. Og nu er 
muligheden der. Der er ”new normal” overalt 
i Kina. Kina skal ændres økonomisk og 
produktionsmæssigt. Militæret må følge med. 
Det, der sker, er at omend Kina fortsat er 
tynget af en traditionel militær kultur, må den 
kinesiske ledelse følge nødvendighedens 
imperativ: at ændre organisationsordenen. Det 
hedder ganske enkelt RMA, Revolution in 
Military Affairs, en revolution som går tilbage 
til 1980erenes USA, og som udfoldedes 
heftigt i årene efter den kolde krig i 
forbindelse med omfattende højteknologiske 
militære interventioner fra det internationale 
samfund. Hovedideen er ”leaner but meaner 
armed forces”, altså færre og mere effektivt 
destruktive soldater. Vægten lægges på 
doktriner, logistik, træning, materiel, 
lederskab og avancerede faciliteter. Kina er 

simpelthen i færd med at imitere USA's 
sofistikerede og organisatorisk overlegne 
militær. 
 
En helt fundamental del af PLAs 
transformation er, at partiet får direkte og 
afgørende indflydelse på krigsforberedelse og 
krigsførelse. Xi Jinping er nu Commander in 
Chief. Han er den hidtil mest aktive formand 
for kernen i PLA-ledelsen, 
militærkommissionen. som nu under reformen 
har fået en direkte indgribende ledende rolle.  
Xi jinping har fået en Mao Zedong lignende 
placering i partiet, han er the ”core of the 
party” og hans ideologi-”Socialism with 
Chinese Characteristics for a New Era”, som 
kunne kaldes Xi-ismen, har fået officiel status 
på linje med Mao-tænkningen. Derfor kræver 
Xi fuld lydighed af PLA og kræver indgående 
studier af sin teoretiske tænkning. Xi er nu 
partiet og partiet har frataget PLA det meste 
af den autonomi, der havde karakteriseret 
militæret som en tung arv, som gennem årene 
var fortsat ved forvaltning af civile 
foretagender, fx hoteller og 
produktionsvirksomheder 
korruptionsarnesteder, alle arnesteder for 
korruption. 
 
Der er heftige advarsler mod det stærke og 
fundamentalt ændrede PLA. Men skal vi være 
bange? Skal vi stille noget op, og kan vi 
overhovedet? 
 
Først: Det er naturligt og indlysende, at Kina 
øger sine væbnede styrker i takt med sin 
økonomiske udvikling og styrke. Der er nu 
mere, der skal forsvares. Ikke mindst fordi det 
forhold, at Kina er blevet økonomisk 
globaliseret betyder, at Kina har fået globale 
forsyningsveje, som skal sikres. Kina er ikke 
mere den massive landmagt; Kina er nu også 
en regional sømagt og på vej til at blive en 
global. Alligevel viser statistikkerne, at Kina i 
de seneste år har haft en relativ stabil 
militærudgiftsandel af BNP på omkring 2%. 
USA har en langt højere andel, op til 4-5%. 
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Så ud fra denne betragtning kan man ikke tale 
om oprustning. 
 
For det andet: Ja, Kina er rigt og stærkt, men 
også sårbart. Kina har siden 1840´erne følt sig 
omringet af stærke, indtrængende magter. 
Suveræniteten har været fundamentalt 
anfægtet. Derfor satser Kina stærkt på 
suverænitet og integritet. Nogen vil se Kina 
som en trussel, men Kina kunne selv se en 
mulig kommende trussel fra en worst case 
situation med et US-ledet asiatisk NATO med 
Japan, Korea, Indien og Australien. Dernæst 
er Kina markant optaget af indre trusler, 
terrorisme, separatisme og fundamentalisme 
og af politiske revolutioner med 
Sovjetunionens fald som skrækscenartiet. 
Partiets position er altafgørende. Og partiet er 
sårbart. 
 
For det tredje: Det kinesiske militær har gjort 
overraskende fremskridt. Det er nu meget 
professionelt og på visse områder teknologisk 
højt avanceret. Der arbejdes med alle former 
for nye våbentyper ikke mindst i forbindelse 
med AI, kunstig intelligens. Men der er fortsat 
et stykke vej til vestlige standarder. Er 
svælget mellem Kinas militære teknologi og 
USA ved at blive lukket, eller vil USA gøre 
alt for at bevaret sin fundamentale militære 
overlegenhed? USA har givet ikke tænkt sig 
at kaste handsken i ringen. Dertil kommer, at 
PLA fortsat har omfattende problemer med 
sin struktur, ledelse, træning, management og 
gennemførelsen af IT i alle systemer og 
organisationer. Og ikke mindst: Kina har 
ingen nyere militær erfaring. 
 
Så grundlæggende er konklusionen: Kina har 
meget at kæmpe imod. Vi skal ikke være 
bange for Kina. Kina har ingen strategiske 
aggressive hensigter. Kina ønsker for alt i 
verden fred for at bevare sin særlige 
nuværende økonomisk set gunstige globale 
position. Kina har dermed gjort verden til et 
bedre sted ved at trække 500 millioner 
kinesere ud af fattigdom. Mulighedernes 
vindue har været vidt åbent for Kina. Det har 

bevirket et rigt og stærkt Kina. Men det er et 
Kina, som fortsat er meget sårbart. Ikke 
mindst pga. etpartisystemet. 
Hvad vi kan gøre er, at arbejde på, at 
fremtidens verden tilhører en demokratisk 
samfundsorden. 
 
Dette indlæg blev først udgivet som en kronik 
i Berlingske Tidende d. 28/02/2018.    
 




